
      

  

                                                           
 
VACATURE INTERN/EXTERN 
 

Voor Mienskipsskoalle De Legeaën in Sibrandabuorren zoeken wij  
met ingang van schooljaar 2022-2023 een 

verbindende directeur (0,6 fte) 
 
die toegankelijk en communicatief sterk is. Een teamspeler die open staat voor samenwerking met de  
mienskip en zich herkent in de bijzonder-neutrale identiteit van onze school.  

De directiefunctie 
De nieuwe directeur van Mienskipsskoalle De Legeaën herkent zich in ieder geval in de volgende criteria: 

• HBO+ of academisch werk- en denkvermogen. 
• Heeft een onderwijskundige en pedagogische achtergrond. 
• Staat open voor onze bijzonder-neutrale identiteit en kan die vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

Competenties en kwaliteiten  

Onze directeur: 

• Ziet het belang van een goede relatie tot de omgeving en staat open voor initiatieven vanuit de streek. 
• Is een teamspeler, luistert naar en is er voor zijn teamleden en durft beslissingen te nemen. 
• Is toegankelijk en communicatief sterk. 
• Is een verbinder. 
• Is gericht op het innoveren, borgen en verbeteren van de processen en de kwaliteit binnen de school. 
• Wil het IKC verder gestalte geven en neemt hierbij initiatief. 
• Bewaakt de doelstellingen, identiteit en pedagogisch-didactisch klimaat van de school. 
• Heeft adviserende, innoverende en monitorende kwaliteiten. 
• Behoudt en versterkt de ouderparticipatie. 

 

Mienskipsskoalle de Legeaën 
Mienskipsskoalle De Legeaën is een samenwerkingsschool met een bijzonder-neutrale identiteit in het dorp 
Sibrandabuorren, gelegen in de streek "De Lege Geaen". De school is tot stand gekomen na een fusie in 2018 
tussen 3 scholen in de dorpen Gauw, Sibrandabuorren en Tersoal. Sinds augustus 2020 zijn wij in een prachtig 
nieuw gebouw getrokken en werken daar met ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over 5 groepen (basisschool), 
een POV-groep, KDV-groep en de BSO (SKF). Het team bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste en vakbekwame 
collega's.   
 



 

Een IKC is momenteel druk in ontwikkeling, en de samenwerking met onze collega's van SKF staat bij ons hoog in 
het vaandel. Samen maken we onderwijs en een doorgaande lijn mogelijk van 0-12 jaar.  
De Mienskipsskoalle neemt een cruciale plaats in in de omliggende dorpen, waarbij we graag samenwerken met 
de mensen, bedrijven en ouders in onze omgeving. Samen met de identiteitscommissie, bestaande uit een 
personeels- en een oudergeleding, kleuren wij onze bijzondere identiteit steeds verder in.  
 
Op onze school werken we groepsdoorbrekend, dat wil zeggen dat door middel van open deuren de leerkrachten 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen tijdens bijvoorbeeld de zelfstandige verwerking van 
de kernvakken en de projecten tijdens de zaakvakken. Ons groene schoolplein nodigt uit tot plezier: spelen, 
ontdekken, ravotten en leren.   
 
Na een intensief traject, in aanloop naar onze fusie in 2018, is er een visiedocument opgesteld. We zijn druk bezig 
om een zichtbare invulling te geven aan dit document en deze krijgt steeds meer vorm op onze school. 
 

Stichting Palludara 
Mienskipsskoalle De Legeaën is onderdeel van stichting Palludara. Stichting Palludara verzorgt voor zo'n 2300 
kinderen op 15 basisscholen christelijk primair onderwijs in Sneek en omgeving. Verbinding, eigenaarschap en 
respect zijn onze kernwaarden. Wij stimuleren bij onze medewerkers een professionele en onderzoekende 
houding, waarbij talentonwikkeling en oog voor diversiteit centraal staat. Op onze scholen werken ongeveer 280 
medewerkers. Het managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder en alle schooldirecteuren. Samen met 
de stafmedewerkers geven zij uitvoering aan het beleid van Palludara. 
 
Solliciteren 
Graag ontvangen wij uiterlijk vrijdag 24 juni jouw motivatie en CV per email: info@palludara.nl, t.a.v. de heer J.J. 
Fortuin. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.  
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met de heer Joop Fortuin, bestuurder, tel.  (0515) 53 
18 26 of kijk je op www.delegeaen.nl. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat.  
 
De sollicitatiegesprekken vinden (onder klein voorbehoud) plaats op dinsdag 5 juli vanaf 15.00 uur; een eventueel 
tweede gesprek zal plaatsvinden op dinsdag 12 juli vanaf 16.00 uur.    
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